นำท่ ำนชมเสน่ ห์และควำมงดงำมของดินแดน 2 ทวีป
เก็บภำพควำมสวยงำม “เมืองคัปปำโดเกีย” พร้ อมเที่ยวชมนครใต้ดนิ สัมผัสควำมงดงำมของ
“ปำมุคคำเล่ ” มรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม
นำชม “เมืองโบรำณเอเฟซุส” เมืองโบรำณยุคกรีกโรมัน
ชม “พระรำชวังทอปคำปี ” ซึ่งได้ รับกำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกยูเนสโก้
นำท่ ำน “ล่องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่ องแคบเลื่องชื่ ออันดับต้ นๆของโลก
ชมระบำหน้ ำท้ อง พร้ อมเครื่ องดื่มไม่ อ้นั เมนูพเิ ศษ เคบับหม้ อดิน ขึน้ ชื่ อของเมืองคัปปำโดเกีย

พิเศษ สำหรับลูกค้ ำคนพิเศษ รับเซตชำแอปเปิ้ ล และ พวงกุญแจ Evil Eye
พักโรงแรม 4 ดำว บินตรงโดยสำยกำรบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์

กำหนดกำรเดินทำง

มิถุนำยน 2565 - มีนำคม 2566
วันแรกของกำรเดินทำง(1) ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ - อิสตันบูล
20.00 น. สมาชิ กทุ ก ท่ า นพร้ อ มกั น ณ ท่ า อากาศยานสุ วรรณภู มิ ผู ้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความ
สะดวกในเรื่ องสัมภาระและบัตรโดยสาร
23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบลู โดยสายการบิน TURKISK AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 069

วันที่สองของกำรเดินทำง(2) อิสตันบลู - ไคเซอรี่ - คัปปำโดเกีย - พิพธิ ภัณฑ์ กลำงแจ้ งเกอเรเม่
นครใต้ ดนิ
05.15 น.
07.40 น.
09.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ สนามบินไคเซอรี่ โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2026
เดินทางถึง เมืองไคเซอรี่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ “ เ มื อ ง คั ป ป า โ ด เ กี ย ”
(CAPPADOCIA) ดิ น แดนที่ มี ภู มิ ป ระเทศอัน น่ า
อัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุ บเขาร่ องลึก เนินเขา กรวย
หิ น และเสารู ป ทรงต่ า ง ๆ ที่ ง ดงาม คัป ปาโดเกี ย
เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรกๆ ที่อาศัย
อยู่ใ นดิ น แดนแถบนี้ ) แปลว่า ดิ น แดนม้า พัน ธุ์ ดี
ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็ นพื้นที่เกิ ดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเออซิ เยส และ ภูเขาไฟฮาซาน
เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ที่แล้ว เถ้าลาวาที่พน่ ออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายทัว่ บริ เวณจนทับถม
เป็ น แผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ กัดเซาะกร่ อนหิ น แผ่นดินภูเขาไฟ
ไปเรื่ อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหิ นรู ป แท่ง
กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดินแดนในเทพนิ ยายจนผูค้ นในพื้ นที่เรี ยก
ขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้นื ที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรมแห่ ง แรกของตุ ร กี น าท่ า นชม
“พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ลางแจ้ง เกอเรเม่ ” (GOREME OPEN AIR
MUSEUM) ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ.
9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนา
โดยการขุดถ้ าเป็ นจานวนมากเพื่ อสร้ างโบสถ์และยัง เป็ น
การป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็ นด้วยกับ

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ศาสนาคริ สต์ จากนั้น นาท่านร้ านขายของพื้นเมือง (GALERIE IKMAN) ซึ่ งมีสินค้าพื้นเมืองให้ท่านได้
เลือกซื้ อมากมาย เช่น พรม เครื่ องเงิน และของที่ระลึกต่างๆ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูพิเศษ!!! เคบับหม้อดินเผาอาหารขึ้นชื่ อของเมือง
คัปปาโดเกีย มาแล้วต้องลองให้ได้)
นาท่ า นชม “นครใต้ดิน ” (UNDERGROUND CITY) เมื องใต้ดินของตุ รกี มี อยู่หลายแห่ ง แต่ ล ะแห่ งมี
อุโมงค์เชื่ อมต่อถึ งกัน เป็ นสถานที่ที่ผนู ้ บั ถือศาสนาคริ สต์ใช้หลบภัยชาวโรมันที่ตอ้ งการทาลายร้างพวก
นับถือศาสนาคริ สต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาด
ใหญ่ แต่ละชั้นมีความกว้างและสู งขนาด
เท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้อง ๆ มีท้ งั ห้องครัว
ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรั บ
ใช้ ป ระชุ ม มี บ่ อ น้ าและระบบระบาย
อากาศที่ ดี แต่ อ ากาศค่ อ นข้า งบางเบา
เพราะอยูล่ ึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้าง
แคบจนเดินสวนกันไม่ได้ นาท่านสู่ “อุชิ
ซาร์ ” (UCHISAR) หนึ่งในความมหัศจรรย์ของคัปปาโดเกีย หุ บเขาอุซิซาร์ หุ บเขาคล้ายจอมปลวกขนาด
ใหญ่ ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งหุ บเขาดังกล่าวมีรูพรุ น มีรอยเจาะ รอยขุด เหมือนรวงผึ้ง อันเกิดจากฝี มือมนุ ษย์
ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่อาศัย อุซิซาร์ คือ บริ เวณที่สูงที่สุดของบริ เวณโดยรอบ ในอดีตอุซิซาร์
มีไว้ทาหน้าที่เป็ นป้ อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่ องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย นาท่านชม
ความงดงาม RED VALLEY ผาหิ นสี ขาวอมชมพูอมแดง ทิวทัศน์อนั ตระการตา ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งหุ บเขาคู่
กันได้รับการยอมรั บว่า เป็ นอี กสถานที่ หนึ่ งที่ งดงามที่ สุ ดในคัป ปาโดเกี ย นาท่านชม “ร้ านจิวเวอร์ รี่ ”
(JEWELLERY) สิ นค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่ อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้ อตามอัธยาศัยอิสระกับ
การเลือกซื้ อสิ นค้า และของที่ระลึก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบาหน้าท้อง” (BELLY DANCE) อันเลื่องชื่อ ณ เมืองคัปปาโดเกีย ระบา
หน้าท้องเป็ นการเต้นราที่เก่าแก่อย่างหนึ่ ง เกิ ดขึ้นเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิ
เตอร์ เรเนียนนักประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซี เร่ ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุ รักษ์ระบาหน้าท้องให้
มีมาจนถึงปั จจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซี ทาให้ระบาหน้าท้องแพร่ หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็ น
ศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกี ในปั จจุบนั (บริ การเครื่ องดื่มฟรี ตลอดการ
แสดง)

พักที่ : CAVE STYLE HOTEL

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สำมของกำรเดินทำง(3) คัปปำโดเกีย – คอนย่ ำ - ปำมุคคำเล่ - อุชิซำร์ - ระบำหน้ ำท้ อง
05.00 น.

เช้า

สาหรับท่านที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ข้ ึน ท่านสามารถเลือกซื้ อ OPTIONAL
HOT AIR BALLOON TOUR ได้ ราคาประมาณ 250 USD ต่ อท่ า น (ขึ้ นอยู่ก ับ สภาพอากาศ) ส าหรั บ
ประกันภัยที่ทาจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่ องร่ อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้ อ
OPTIONAL TOUR ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน)
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านแวะ “ชมโรงงานทอพรม” และ “โรงงานเซรามิค” สิ นค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ให้
เวลาท่านเลือกซื้ อตามอัธยาศัยอิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้า และของที่ระลึก ได้เวลาอัน
สมควร จากนั้น นาท่านชม “ไร่ องุ่น พร้อมชิมไวน์” ณ เมืองคัปปาโดเกีย ** หมายเหตุ : ไร่ องุ่น สามารถ
ชมได้ ระหว่างกลางเดือนกันยายน
ถึง ต้นเดือนตุลาคม ** จากนั้น นา
ท่านออกเดิ นทางสู่ “เมืองคอนย่า”
(KONYA) (ระยะทาง 240 กม./ใช้
ระยะเวลาเดิ น ทางประมาณ 2
ชัว่ โมง 55 นาที) เป็ นเมืองที่นิยมใช้
เป็ นจุดพักของการเดินทางในอดี ต
เคยเป็ นเมื องหลวงของอาณาจัก ร
เซลจุกเติร์ก ซึ่ งเป็ นอาณาจักรแห่ ง
แรกของชาวเติร์กในตุรกีหรื อที่ยุคนั้นเรี ยก อนาโตเลีย เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของประเทศ นาท่านชม “พิพิธภัณฑ์
เมฟลานา” (MEVLANA MUSEUM) อาคารหลัง ใหญ่ ที่ มี โ ดมสี เ ขี ย วทรงแปลกตาหลัง นี้ แม้จ ะเป็ น
พิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั แต่ในอดีตแล้วที่นี่คือสถานที่สาหรับประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่สร้าง
โดย “เมฟลานา เจลาลุดดีน รู มี” ( MEVLANA CELALEDDIN RUMI) และบรรดานักบวชในศาสนาจะ
ใช้เป็ นที่สวดมนต์ทาสมาธิ ดว้ ยวิธีการอดอาหารเพื่อทรมานตัวเองแล้วไปเดินหมุนวนเป็ นวงกลมพร้ อม
กับการทาจิตให้สงบด้วยการฟั งเสี ยงขลุ่ยเรี ยกวิธีน้ ี วา่ “WHIRLING DERVISHES” ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์
จะมีสวนสวยริ มทางเดินที่ปูดว้ ยแผ่นหิ น ส่ วนพิพิธภัณฑ์ยงั ตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ก็เป็ นไปในรู ปแบบ
ของมุสลิมด้านหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ จะเป็ นสุ สานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รู มี ผูส้ ร้าง ตลอดจนคน
ในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษย์ผตู ้ ิดตามรับใช้ใกล้ชิดท่านด้วย อีกทั้งในวันที่ 17 ธันวาคมของทุกปี จะมีการ
เฉลิมฉลองวันครบรอบการจากไปของเมฟลานาเมื่อปี ค.ศ. 1271 ระหว่างทาง แวะเที่ยวชม “คาราวาน
สไลน์” (CAVARANSERAI) ที่พกั กองคาราวานในอดีตของสุ ลต่านฮานี ตั้งอยูท่ ี่หมู่บา้ นสุ ลต่านฮานีสร้าง
โดยสุ ลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทาด้วยหิ นอ่อนสกัดลวดลายโบราณตรงกลาง
เป็ นสุ เหร่ า ส่ วนบริ เวณอื่นจัดเป็ นครัว โรงอาบน้ า และห้องนอน โดยคาว่า “คาราวานสไลน์” หมายถึง ที่
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พักของผูท้ ี่ตรากตรามาจากการเดินทาง โดยคาราวานสไลน์น้ นั มักมีประตูสูงกว่าตัวอาคารมากเพื่อให้นกั
เดินทางมองเห็นได้แต่ไกล
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่ า นออกเดิ นทางสู่ “เมื องปามุ ค คาเล่ ” (PAMUKKALE) (ระยะทาง 261 กม./ใช้ระยะเวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที ) ค าว่า “ปามุ ค คาเล่ ” ในภาษาตุ รกี หมายถึ ง “ปราสาทปุ ย ฝ้ า ย” PAMUK
หมายถึ ง ปุ ย ฝ้ า ย และ KALE หมายถึ ง ปราสาท เป็ นน้ า ตกหิ นปู นสี ข าวที่ เกิ ดขึ้ นจากธารน้ า ใต้ดิ น ที่ มี
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นที่มีแร่ หินปูนผสมอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก ไหลริ นลงมาจากภูเขา
“คาลดากึ” ที่ต้ งั อยูห่ ่างออกไปทางทิศเหนื อ ริ นเอ่อล้นขึ้นมาเหนื อผิวดิน และทา ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกัน
เป็ นริ้ วเป็ นแอ่งเป็ นชั้นลดหลัน่ กันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติอนั สวยงามแปลกตา
และโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทาให้ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้
ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ระหว่างทาง นาท่านชม “ทุ่งลาเวนเดอร์ ” ณ
เมืองอิสปาร์ ตา (ISPARTA) เมืองทางตะวันตกของตุรกีและเมืองหลวงของจังหวัดอิสปาร์ ตา เป็ นที่รู้จกั ใน
นาม “เมืองแห่ งดอกกุหลาบ” และเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในการปลูกลาเวนเดอร์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความสวยงามตามอัธยาศัย ** หมายเหตุ : ทุ่งลาเวนเดอร์ สามารถชมได้ ระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม ถึง
กลางเดือนสิ งหาคม **
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ :

LYCUS RIVER HOTEL

เที่ยง
บ่าย

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของกำรเดินทำง(4) ปำมุคคำเล่ - นครโบรำณเฮียรำโพลิส - ปรำสำทปุยฝ้ำย - เซลจุก
เมืองโบรำณเอเฟซุส - อิซเมียร์
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ า นชม “นครโบราณเฮี ย ราโพลิ ส ” หรื อ นครศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ (HIERAPOLIS) สั น นิ ษ ฐานกัน ว่า มี อ ายุ
ประมาณ 2200 ปี เพราะถูกสร้างขึ้นก่อนคริ สตกาล ในยุคของกษัตริ ยย์ ูเมเนสที่ 2 แห่ งอาณาจักรเพอร์ กา
มอน โดยสร้างให้อยูใ่ กล้กบั แอ่งน้ าแร่ ร้อน
ปามุ ค คาเล่ แต่ หากถอดความคาว่าเฮี ยรา
โพลิ ส หมายถึ ง เมื องแห่ งความศักดิ์ สิทธ์
เช่ นเดี ย วกับ เมื องทุ ก เมื องที่ มี ยุค รุ่ ง โรจน์
และยุ ค เสื่ อ มถอยเฮี ย ราโพลิ ส เองก็ เ ป็ น
แบบนั้ น หลัง จากเมื อ งนี้ ถู ก ยกให้ พ วก
โรมัน ก็ เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหวครั้ งรุ น แรงจน
เมื องย่อยยับ ประมาณปลายศตวรรษที่ 2

เที่ยง
บ่าย

เฮียราโพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟื้ นฟูข้ ึนใหม่ จนก้าวสู่ ศตวรรษที่ 3 ด้วยความรุ่ งโรจน์ ที่สุดแต่เวลาเคลื่อนไป
ถึงศตวรรษที่ 7 ก็ถึงยุคเสื่ อม เมื่อถูกข้าศึกต่างถิ่นรุ กราน นอกจากนี้ยงั ได้รับความเสี ยหายจากแผ่นดิ นไหว
จากนั้น นาท่านชม “ปราสาทปุยฝ้าย” (COTTON CASTLE) เมืองแห่ งน้ าพุเกลื อแร่ ร้อน นาท่านชมหน้า
ผาที่ขาวกว้างใหญ่ดา้ นข้างของอ่างน้ า เป็ นรู ปร่ างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่ แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือน
สร้างจากหิ มะ เมฆหรื อปุยฝ้าย น้ าแร่ ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็ นหิ นปูน ห้อยย้อยเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ
อย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่ น้ ี มีอุณหภูมิ ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรื อนามาดื่ม
เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิ ตสู ง โรคทางเดินปัสสาวะ
และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ได้เวลาอันสมควร เข้าชม “โรงงานเครื่ องหนัง” ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังของประเทศตุรกี ได้เวลาอันสมควร
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคุซาดาซึ ” (KUSADASI) (ระยะทาง 204 กม./ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง)

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ :

ADA CLASS HOTEL

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง(5) คุซำดำสึ - เซลจุก - เมืองโบรำณเอเฟซุส - คำนัคคำเล
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “เซลจุก” (SELCUK) เมืองโบราณขนาดเล็กไม่ไกลจากเมืองโบราณในเอเฟซุ ส นา
ท่ า นชม “เมื องโบราณเอเฟซุ ส ” (EPHESUS) หรื อเอเฟส เมื องโบราณยุคกรี ก โรมัน เป็ นเมื องเก่ า ยุค
จัก รวรรดิ โ รมัน ที่ ถื อ ว่า เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งด้วย
ศิลปะวิทยาการ มีระบบวางท่อน้ า หอสมุด
และอื่ น ๆรวมทั้ง โรงละครใหญ่ ท รงโค้ง
แบบพิมพ์นิยมของกรี กโบราณ มีลานกว้าง
ตรงกลาง แบ่ ง ที่ นั่ ง คนดู เ ป็ น 3 ชั้ น ตาม
ระดับความสาคัญไล่ ไปจนถึ งคนธรรมดา
สามัญ ใช้ เ ป็ นที่ เ ป็ นที่ ป ระชุ ม จัด แสดง
ละครและการต่อสู ้ สิงสาราสั ตว์ข องเหล่ า
ทาส
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ค่า

นาท่าน ทดลองชิ มขนมขึ้นชื่ อเตอร์ กิช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT) ออกเดินทางสู่ “เมืองชานัคคาเล่”
(CANAKKALE) ซึ่ งมี ค วามส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ เดิ ม มี ชื่ อ ว่ า “โบกาซี ” (BOGAZI) หรื อ เฮล
เลสปอนต์ (HELLESPONT) ตั้งอยูบ่ นจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ ดาแนลส์ใกล้กบั แหลมเกลิโบลูบนฝั่ง
ของทะเลมาร์ มาร่ าและติ ดกับทะเลอี เจี ยน โดยมี ชื่อเสี ยงในด้านการท่องเที่ ยว เนื่ องจากมีซากโบราณ
สถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมันหลายแห่ง
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่

IRIS HOTEL

บ่าย

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่หกของกำรเดินทำง(6) คำนัคคำเล่ - ชมม้ ำไม้ จำลอง - อิสตันบูล
ล่องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรัส - แกรนด์ บำซำร์
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม “เมืองทรอย” (TROY) ปั จจุบนั กรุ งทรอย ได้ต้ งั อยู่ในเมืองชานัคคาเล่ ซึ่ งได้มีการขุดค้นซาก
กรุ ง ทรอยที่ มีป ระวัติ ศ าสตร์ ย าวนานกว่า 4,000 ปี ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง โบราณคดี ที่ มีชื่ อ เสี ย งแห่ ง หนึ่ ง ของ
โลก โดยนัก โบราณคดีช าวเยอรมัน ชื่ อ
เ ฮ น ร ิ ค ช ไ ล แ ม น น ์ ( HEINRICH
SCHLIEMANN) ใ น ปี 1870 ปั จ จุบ นั
เหลื อเพียงซากที่ทบั ถมซ้อนกันถึ ง 9 ชั้น
และอนุ ส รณ์ อนั ยิ่ง ใหญ่อย่า งม้า ไม้เ มื อ ง
ทรอย นาชม “ม้า ไม้จาลองเมืองทรอย”
ที่ชื่อว่า “ม้าไม้โทรจัน” ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
สัญ ลัก ษณ์อ นั ชาญฉลาดด้า นกลศึก ของ
นักรบโบราณซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้กรุ งทรอยแตก สงครามม้าไม้ เป็ นสงครามที่สาคัญตานานของกรี ก
และเป็ นสงครามระหว่า งกองทัพ ของชาวกรี ก และกรุ งทรอยหลังจากสู ้ รบกันเป็ นเวลาสิ บ ปี กองทัพ
กรี ก ก็ไ ด้ค ิด แผนการที ่จ ะตีก รุ ง ทรอย โดยการสร้ า งม้า ไม้จ าลองขนาดยัก ษ์ที ่เ รี ย กว่า ม้า ไม้เ มือ ง
ทรอย โดยทหารกรี ก ได้เข้า ไปซ่ อนตัวอยู่ใ นม้า โทรจันแล้วก็ทาการเข็นไปไว้หน้า กรุ ง ทรอยเหมือน
เป็ นของขวัญและสัญลัก ษณ์ ว่า ชาวกรี ก ยอมแพ้ส งครามและได้ถอยทัพ ออกห่ า งจากเมืองทรอย ชาว
ทรอยเมื่อเห็ นม้า โทรจันก็ต่า งยินดี ว่า กองทัพ กรี ก ได้ถ อยทัพ ไปแล้วก็ทาการเข็นม้า โทรจันเข้า มาใน
เมืองแล้วทาการเฉลิ ม ฉลองเป็ นการใหญ่เมื่ อชาวทรอยนอนหลับ กันหมด ทหารกรี ก ที่ซ่ อนตัว อยู ่ก็
ออกมาจากม้า โทรจันแล้วทาการเปิ ดประตูเมืองให้ก องทัพกรี กเข้ามาในเมื องแล้วก็สามารถยึดเมื อง
ทรอยได้ ก่อนที่จะทาการเผาเมืองทรอยทิ้ง
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ค่า

น าท่ า นชมความงดงามโดยการให้ ท่ า นชมความงดงามโดยการ “ล่ อ งเรื อ ชมช่ อ งแคบบอสฟอรั ส ”
(BOSPHORUS CRUISE) ถือเป็ นหนึ่ งในช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก เป็ นพรมแดนธรรมชาติที่
แบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชี ย ซึ่ ง
เป็ นช่ องแคบที่เชื่ อมต่อกับทะเลดา (THE
BLACK SEA) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า (SEA
OF MARMARA) ค ว า ม ย า ว ทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 32 ก.ม. ความกว้า งตั้ง แต่ 500
เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุ ดขอบของทวีป
ยุโรปและสุ ดขอบของทวีปเอเชียมาพบกัน
ที่นี่ นาท่านเก็บภาพ “พระราชวังโดลมา
บาเชห์” (ด้านนอก) (DOLMABABAHCE PALACE) สร้ างโดยสุ ลต่านอับดุ ล เมซิ ด (ABDUL MECIT)
ในปี 2399 ใช้เวลาสร้ างถึ ง 30 ปี สร้ างด้วยหิ นอ่อน ศิ ลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับ ตะวันตก ตัว
อาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูร่ ิ มชายฝั่งทะเลมาร์ มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป นาท่านสู่
“แกรนด์บาซาร์ ” (GRAND BAZAAR) ตลาดช้อปปิ้ งที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในตุรกีเป็ นตลาดสไตล์เตอร์
กิชแท้ ๆ ภายในตลาดตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเป็ นตลาดเก่าแก่เปิ ดมานานกว่า 1,500 ปี ซึ่ งสร้างตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1453 มีเนื้ อที่ท้ งั หมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้านค้าขายของต่าง ๆ มากถึง 5,000 ร้านค้า ที่ตลาดแกรนด์
บาซ่าร์ มีสินค้าให้เลือกมากมายไม่วา่ จะเป็ นของกินเล่นขนมของตุรกีที่หาซื้ อจากที่ไหนไม่ได้ ของที่ระลึก
ที่แนะนาก็จะเป็ น ลูกปัดตาปี ศาจ เครื่ องราง ชา ผลไม้อบแห้ง ถัว่ หลากชนิด เช่น ถัว่ แมคคาดาเมีย พิตาชิ
โอ หรื อจะเป็ นขนมหวาน เตอร์ กิสดีไลต์ เครื่ องเทศ เซรามิก จาน ชาม แจกัน เครื่ องดนตรี พ้ืนเมือง โคม
ไฟ พวงกุญแจหรื อกระเบื้องเพนท์ติดผนัง และของที่ระลึกอื่นอีกมากมาย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

GOLDENWAY HOTEL

บ่าย

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง(7) อิสตันบูล - สุ เหร่ ำสีนำ้ เงิน - ฮิปโปโดรม - สุ เหร่ ำโซเฟี ย
พระรำชวังทอปคำปึ - ตลำดสไปซ์ - PIERRE LOTI HILL
จัตุรัสทักซิม - สนำมบิน
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม “สุ เหร่ าสี น้ าเงิ น” (BLUE MOSQUE) หรื อชื่ อเดิ ม คือ
สุ เหร่ าสุ ลต่านห์อาร์ เหม็ดที่ 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) **
การเข้า ชมสุ เ หร่ า ทุ ก แห่ ง จะต้อ งถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอด
แว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่ ถ่ายรู ปได้ ห้ามส่ งเสี ยงดัง และ

เที่ยง
พื้นเมือง
บ่าย

กรุ ณ าท ากิ ริ ย าให้ ส ารวม** สุ เ หร่ า นี้ สร้ า งในปี 2152 และเสร็ จ ปี 2159 (1 ปี ก่ อ นสุ ล ต่ า นอาห์ เ หม็ ด
สิ้ นพระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรี ยกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสู งให้ผนู ้ าศาสนาขึ้นไปตะโกน
ร้องเรี ยกจากยอด เพื่อให้ผูค้ นเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุ เหร่ า ชื่ อสุ เหร่ าสี น้ าเงิ นภายในประดับด้วย
กระเบื้องสี ฟ้าจากอิซนิ ค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่ น กุหลาบ ทิวลิป คาร์ เนชัน่ เป็ นต้น ตกแต่งอย่าง
วิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็ มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง
260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็ นที่ ฝังศพของกษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้ างที่
อานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทัว่ ไป เช่ น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ า ที่พกั กองคาราวาน
โรงครัวสาธารณะคุลีเรี ย (KULLIYE) นาท่านชม “ฮิปโปโดรม” (HIPPODROME) หรื อสนามแข่ง ม้า
โบราณ ซึ่งมีเสาโอเบลิสค์ซ่ ึ งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร มีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี ค่ายิ่ง
นาท่านเก็บภาพ “สุ เหร่ าเซนต์โซเฟี ย” (SAINT SOPHIA) หรื อ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง ก่อนจะได้รับคัดเลื อกเข้ารอบสุ ดท้ายให้เป็ น 1 ใน 21 สิ่ งมหัศจรรย์ยุคใหม่อีกครั้งในปี
ค.ศ. 2007 เป็ นต้นแบบสถาปัตยกรรมโบสถ์ของคริ สต์ศาสนิกชนตะวันตกยุคไบเซนไทน์ (BYZANTINE)
ทั้งนิ กายออร์ โธดอกซ์ และคาทอลิกกรี ก ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุ มสวด
มนต์ของชาวมุสลิม
บริ ก ารอาหารมื้ อ กลางวัน ณ ภัต ตาคาร
น าท่ า นเข้ า ชม “พระราชวัง ทอปคาปึ ”
(TOPKAPI PALACE) ตั้ง อยู่ใ นเขตเมื อ ง
เก่ า ซึ่ งถื อ เป็ นเขตประวัติ ศ าสตร์ ที่ ไ ด้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1985 พระราชวัง Topkapi
สร้างขึ้นโดยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.
1459 บนพื้ น ที่ ก ว้า งใหญ่ ถึ ง 4 ลานกว้า ง
และมีอาคารขนาดเล็กอีกจานวนมาก ณ จุด
ที่สร้ างพระราชวังแห่ งนี้ สามารถมองเห็ น
ช่ อ งแคบบอสฟอรั ส โกลเดนฮอร์ น และ
ทะเลมาร์ ม าร่ า ได้อ ย่ า งชัด เจน ในช่ ว งที่
เจริ ญสู งสุ ดของอาณาจั ก รออตโตมัน
พระราชวัง แห่ ง นี้ มี ร าชวงศ์ แ ละข้ า ราช
บริ พารอาศัยอยูร่ วมกันมากถึงสี่ พนั กว่าคน
นาท่านเข้าชมส่ วนของท้องพระโรงที่เป็ น
ที่จดั แสดงทรัพย์สมบัติ ข้าวของเครื่ องใช้ส่วนพระองค์เครื่ องเงินต่างๆ มากมาย นาท่านเดินทางสู่ ตลาด

เครื่ องเทศ หรื อ สไปช์มาร์ เก็ต (SPICE MARKET) ตั้งอยู่ใกล้กบั สะพานกาลาตา ตลาดตั้งอยู่ในร่ มและ
เป็ นตลาดใหญ่อนั ดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนด์บาร์ ซาร์ ตลาดเครื่ องเทศแห่ งกรุ งอิสตันบูลนี้ สร้าง
ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของศูนย์การค้า เยนี คามี รายได้จากค่าเช่าร้านส่ วนหนึ่ งจะนามา
บารุ งมัสยิดและกิ จกรรมการกุศลอื่นๆ มักเรี ยกขานกันจนติดปากว่าตลาดอียิปต์ เพราะที่นี่มีชื่อเสี ยงใน
เรื่ องสิ นค้าที่นาเข้าจากกรุ งไคโร โดยสิ นค้าจะมีเครื่ องเทศเป็ นหลัก นอกจากเครื่ องเทศ ถัว่ ชนิดต่างๆ รังผึ้ง
และน้ า มันมะกอก ยัง หาซื้ อลู ก ฟิ ก ขนมเตอร์ กิ ช ดี ไ ลท์ (LOKUM) ผลไม้ท้ งั สดและแห้ง ของที่ ระลึ ก
เครื่ องประดับ เครื่ องแต่งกาย ชาชนิดต่างๆ จากนั้น นาท่านขึ้นชมจุดชมวิว PIERRE LOTI HILL เป็ นเนิน
เขาที่สามารถมองเห็นเมืองอิสตันบูลจากมุมสู ง จากนั้น นาท่านเข้าสู่ “จัตุรัสทักซิม”(TAKSIM SQUARE)
ตั้งอยูท่ ี่ยา่ นเบโยกลู ในเขตยุโรป นครอิสตันบูล เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญและเป็ นถนนคนเดินแห่ งการช้
อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงและเก่าแก่รวบรวมแบรนด์ดงั จากทุกมุมโลก มีความยาวกว่า 1.4 กิ โลเมตร เป็ นหัวใจ
สาคัญของนครอิสตันบูลในปัจจุบนั

**** อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย ****
สมควรแก่เวลา นาคณะท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก

วันที่แปดของกำรเดินทำง(8) อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
01.45 น.
15.25 น.

เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 068
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ ำ , อำกำศ,กำรล่ ำช้ ำ อัน
เนื่ องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ ในต่ ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่ อควำมปลอดภัยในกำร
เดินทำง โดยบริ ษัทฯ ได้ มอบหมำยให้ หัวหน้ ำทัวร์ ผ้ ูนำทัวร์ มีอำนำจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ำรตัดสิ นใจ จะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

01-08 มิ.ย. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

22-29 มิ.ย. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

11-18 ก.ค. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

25 ก.ค.-01 ส.ค. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

10-17 ส.ค. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

24-31 ส.ค. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

07-14 ก.ย. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

21-28 ก.ย. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

07-14 ต.ค. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

19-26 ต.ค. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

09-16 พ.ย. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

22-29 พ.ย. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

03-10 ธ.ค. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

06-13 ธ.ค. 2565

39,900

39,900

39,900

10,900

19-26 ม.ค. 2566

39,900

39,900

39,900

10,900

24-31 ม.ค. 2566

39,900

39,900

39,900

10,900

08-15 ก.พ. 2566

39,900

39,900

39,900

10,900

22 ก.พ.-01 มี.ค. 2566

39,900

39,900

39,900

10,900

08-15 มี.ค. 2566

39,900

39,900

39,900

10,900

15-22 มี.ค. 2566

39,900

39,900

39,900

10,900

22-29 มี.ค. 2566

39,900

39,900

39,900

10,900

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (กรุ งเทพฯ - อิสตันบูล - กรุ งเทพฯ)
บินภายใน 1 เที่ยว (อิสตันบูล-ไคเซอรี่ )
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม์)/หากผูเ้ ดินทางอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไปและ
กลับพร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพิ่ม)
น้ าดื่มบริ การบนรถโค้ช

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสูญหายได้
ค่ ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั (ทำงบริษัทฯไม่ ได้ จดั ให้ แก่ท่ำนเนื่องจำกป้องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพทีแ่ ฝง
ตัวเข้ ำมำในโรงแรมทีพ่ กั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ ำห้ องพักสำหรับทุกท่ ำน)

ค่ำทิปพนักงำนขับรถและไกด์ ท้องถิน่ วันละ 5 USD / ท่ ำน / วัน
ค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลกท่ ำนละ 100 บำทต่ อวัน
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองพร้อมชาระมัดจา 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมำยเหตุ
 ทำงบริ ษัทเริ่มต้ น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ ำงจังหวัด หรื อต่ ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ ำงหนึ่งอย่ ำงใดที่ใช้ ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ น
ค่ ำใช้ จ่ำยทีน่ อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ ำนควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

